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Vydávám kuížkii Yerš, jejíž celé uspo-

ádání ponkud odpovídá jednomu pouze pání

a požadavku: mému. Chtl jsem míti sbírku,

kde jdou za sebou básn na pohled bez ladu

a skladu, bez znatelné spojující niti, neorga-

nické prvky, disiecta membra — básn vy-

dané v témž poadu, jak byly napsány, a

tím aspo odpovídající mému básnickému

credu — zivoUi. Xálady, dojmy, myšléuky

tesoucí se a protínající v nervech a duši,

promítnuté na papír — to bylo mým snem,

mou capricí. „Smíšené básn" poktil by je

starý elakovský, ten ped Nerudou nejvtší

duch naší literatury.

Ale knihou tou nemla býti sbírka pí-

tomná . . . Nebo zde jsou trosky tí cykl,



tí zamýšlených samostatných sbírek. A sbírky

ty jsem rozbil a plány hodil pes palubu

pro toto

:

Básn ty byly napsány vtšinou bhem tí

posledních let. Léta pohnutá. Y roce 1898.,

po své knížce Tristium Yindobona I

—

XX.,

byl jsem dán v klatbu vládnoucí politickou

stranou; v roce 1894., v campagni o Hálka,

provedla mi totéž ofticiellní hierarchie v li-

teratui-e ; v roce 1895. vidl jsem mladou

generaci spojenu v ideách eské Moderny;

rok 1896. m pesvdil, že se ideami nedá

pranic spojiti, nejsou-li tu paragrafy, stanovy

— spolek. eská Moderna zkoušela špatné

pochopený individualismus — na sob . . .

Ztratil jsem nkoUk illusí bhem po-

sledních tí let — ale nelituji jich. Zbylo

jedno : víra v osoby, v ty, které mám rád.

A pokládaje tuto fasi života svého za skon-

enu, chtl jsem s ní být hotov i ve své

literární innosti.



Mj tísbírkový plán totiž se mi jaksi

zprotivl, zlliostejuél — a když už jsem

s lehkým srdcem odkopl popularitu z mlado-

eskýcli bubn a vzdal se blahosklonných

vavín od našich akademik — cítím —
podivná associace — že nutno pohrbiti i jej :

Xun, wenn der Purpur fitUt. muss auch der

Herzog nach . . .

Což by tak byla nejširší basis pítomné

sbírky.

J. S. Machar.





íle jakýs klavír duše básníka,

na kterém hraje Osud neznámý;

prst jeho se jen kUives dotýká

a z vnitku hínií to tonu vlnami.

A zní v tom láska, mládí, otcina.

šum strom, jaro . . . šastné melodie . ,

a Osud je vždy znovu zaíná

a vždycky v nové variace vije . . .

Xa klavír mj si Osud se,
jak bez dozoru kýs kluk rozpustilý,

a potmšile celé víko zvd'

a do kláves bít zaal ze vší síly.

A každiký ten dlaní jeho ráz

vždy na tré kláves padá do týchž míst

ó verše mé. vztek slyším syet z vás,

ševelit bolest, klnout nenávist!
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Koncem února.

3^nes konené lesk slunce plavý

do popelavých ulic pad"

a plnou radostí té zdraví

jak vlídný úsmv odevšad.

Jdeš zvolna dlažbou chodníku

a posly jara stíháš v letu:

pár nových, módních svrchníku

a svtlou dámskou toilettu.

Tu chvy jdou, jim pes ramena

v zad hledí hlava dítte,

má každé oka vyjevená,

jak íialka když rozkvete.

A v ln lesklých koár,
jež jedou za zdi msta asi,

rty vidíš jilné rozmaru

a pimhouené; dlouhé asy . . .
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Ach, njak elegicky jest ti:

jakýsi nápv dumavý

ti v hlav zní ... a na námstí

se šine krok tvj loudavý.

A zde rozlito moe je

té barvy plave', velkolepé,

ty noíš se v ty peeje

a srdce rázem rychlej tepe.

A nebesa, ta beze chmury

se zdají vyzdvižena být

a dvrné a vlídn s hry
ti kyne modrý jejich tpyt,

jak by ty barvy mluvily

njakou, kdysi drahou, eí
oh, víš už — tak ti záily

kdys blankytové zraky ní . . .

A malá, zlatá makovice

na štíhlé vži kostela

se tpytí, jak by veernice

už plným leskem hoela.

A kol vže se rozleh' kik,

nestviirné jakés zajásání,

a, das ví odkud, v okamžik

se chumelí tam eta vranní
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a honí. honí ve spirále

popelavého sokola —
umdlí ti zrak až, kráíš dále

a rozhlížíš se dokola.

Tu na zelených lavicích

lidé se zhívají všech stáín,

ty vidíš, jak jim na lících

ten teplouký den jarní záí.

A kolem plno chv a dtí

se hemží v zái zlatisté' —
sad má zde ješt holé snti,

však v týdnu zhoustnou zajisté .

Tak jaro zde . . . vše rozechvje,

kde se jen prstem dotýká —
však lovk zná ty jeho dje

a zí na okem skeptika.

A duší jaksi tesklivou

ti prochví tiché rozželení

za sestrou, zimou šedivou,

a zraky upeš na dláždní.

Sníš o ulicích, vlhkých tak,

jak od sprch zimavého dešt,

a míníš, že tvj cit i zrak

ji schoulenou tam najde ješt . . ,
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Jdeš, ztrácíš se v tom labyrintlm

— ó, maruo všecko snní to —
v oknech tch ulic hyacinth

je všude jak by naseto . . .
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Jar. Vrchlickému v r. 1893.

(K tyicátým narozeninám )

W^új píteli. UŽ nkolik duí kladu

své celo v dlan, dumám, i)emý.šlín].

obraty vzletné skládám na hromadu

a stavím sloky, lovím pkný rým,

— chci totiž vstoupit v gratulant radu

se zvláštním sólem, Tebe dstojným —
než letí as, krev bauí v skráních mých

a papír cist, jak práv padlý sníh

!

Mám myšlének pár. nechci z piráti,

viz teba tu. jež ted innou zachvje

kolikrát za den: nechci Tob páti

k té tyicítce, hloupý zvyk to je,

sám kysele se budu usmívati,

až vejde jednou v moje veeje:

host nemilý to s písnýma je rtoma

a nelze dít mu : pán tecI není doma

!
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Však u Tebe, kam vejde svžím krokem,

pozdraví pku, zlehka usedne,

oddechne chvilku a svým jasným okem

se do minulých rok rozhledné,

pak dá Ti ruku, ei klidným tokem

Ti ekne: ,,Máme tedy poledne,

nu. ješt dojdem zdrávi nkam spolu,

než slunce žhav spadne s nebes dol. — "^

Xe, tomu hostu musím zvolat : Vivat !
—

tak, na píklad, to víí v skráních mých;

však náhle zanu ped sebe zdiven dívat:

pede mnou stojí ada Tvojích knih,

tu jména s hbet — a už v mlhu splývat

mi zane ad mých verš vysnných,

a frásí je, co se mi dobrým zdálo

a knihy Tvé dí k tomu : Je to málo

!

tyicet let ! . . . a zas : tyicet let ! . . .

Z celého duševního vlnobití

ta slova dv mi zbudou naposled,

a lovk k nim tak divný akcent cítí,

jenž spoustou slov a vykrášlených vt
se pece jenom nedá vysloviti . . .

Mj píteli, a cizí dálka brání,

že nemohu Ti ruku stisknout ani . . .
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Pohádka.

^ad hlavou nám stromy šumí.

rate hezky jjoslouchat.

já et jednu starou báji,

a dal jsem jí nový šat.

Jednou . . . pár set rok tomu .

naše zem nebohá

% nebeského katalogu

smazána jest od boha.

„K emu mít tu stálou starost,"

— l)án bh k sob povídal —
„tyhle echy pahaté —
už jen aby ert si vzal!"

ert však si to dobe zapsal,

hned se vydal na cestu,

natásal se jako ženich,

když jde pro svou nevstu.
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Šel a šel . . . Xež sotva pisel,

zaal klíti z hluboká,

bylot to podívání,

co mu padlo do oka

!

Vypasení, usmvaví,

s erným hávem na tle,

už tu byli jezovité

a smáli se vesele.

ábel oddych: „Ne. to nejde,

prosím, panstvo, hlecTte sem,

íibycli ek, mám prioritu

na tuhletu eskou zem/'

Rozbalil hned dokumenty

s oveným výnosem,

.drá])em po ádkách jim jezdil

drže jim je pod nosem.

Bratí Ježíšovi ztrpkli

:

,. Starý, zdá se. v koncích je —
bude as dát kurátora

na to jeho mtier.

Mluví leccos, rozhazuje,

svt by probil za chvíli — "

dali hlavy dohromady,

radili se. radili.

J. S. Marhar: 1-93-lsyG. •>
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_Pane tlábk*; bulí to íekl,

jelio slova nezhynou,

jdeme pry, však vyplniti

ra nám i)rosbu jedinou.

V této zemi peúrodné,

naší práce znamení,

dovol ted nám vypstiti

jenom jedno osení!*'

ábel uklonil se: „Prosím.

— Pie je tedy skonená.

Vida, dobe, že dle zvyku

ert si všecko znamená. —

"

Orali a zašívali

dobí erní pátelé,

potili se, pracovali,

dábel smál se vesele.

Minul rok . . . dva . . . ti ... a

již se zelenala zem,

osení se ukázalo —
dábel strnul úžasem!

.,Tohle není jemen, žito,"

potom náhle propoví,

ii kam hledne, hrzou bledne:

^toté samé duboví!"
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A duboví rostlo v lesy,

v lesy smutné, ztemnlé,

cTábel na n stále hledl,

pak se utrh kysele :

„Deva, deva, samá deva,

panstvo erné, hrom t vem,

nechej ty si i s tím dívím

celou milou eskou zem!"

Stoil ocas, schlípl uši,

hrál se k peklu potichu,

jezovité smíchem nad tím

váleli se po bichu . . .

Prchly roky . . . Povst koní . . .

Výsledek však posud tkví:

proto máme tolik duhu

v našem pkn('m království ! . . .

9*
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Psáno na jae.

^ž zas je tady ... Za mladosti naší

však pece njak bujnji si hrálo

;

ty kvtiny, ty dívky byly krasší,

a njak horoiícnj se milovalo — --

Xe, dosti, dosti. Bozi moji vní,
což opravdu jsem doplul na tu metu,

kde píslovený staík blahoení
minulým asm, minulému svtu?!
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fíá celé noci — mladá léta —
nad Byronem jsem sníval rád —
ted lovk klidn ítá Goetha

a po desáté chodí spát.

Sn marných, touhy málo vdné,
se zhostil nyní na vždycky,

má rád kus prosy užitené

a klidný zápal básnický.

Kdos v rameno mu ukne asem .

když lovk hlavu otoí,

njaká žena s bílým vlasem

mu vážn hledí do oí . . .
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^Vl^á minulost — pár ocazených hranic,

kde roky moje shoely,

krom upomínek nezbylo z nich pranic,

a ty jsou rovny jíopeli.

Z nich zžíravinu duše má jen cítí.

když pehrabuje tyto kupky sede —
a lovk neví: byl pec šasten v žití V

i vzpomínat si jenom nedovede? . . .
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Opuštná vtev.
(echové vídeští.)

^a snítka jablon! Z rodného vzi)jala sadu

své tílko troufale píes chladnou bílou zed . . .

Kmen, z nhož vyšla, tkví jak ztracen pro ni

vzadu,

a ona mísí se ve cizích stromu spk.

Jí ruka sada se netkne, neostihne

jí uschlé výhonky v dnech prvých podjaíí:

když k zemi kloní se, jí nikdo nepozdvihne,

tlum žravých housenek jí nikdo nemaí.

Pe rodný posýlá jí stále sic dost mízy,

však ona žene se tím dál a dál jen zas,

a její jablka jí serve ruka cizí,

když podzim nastane a esání je as . . .

Tak jen když rodný strom pod slunce velým
vzntem

jásaje zhalí se v slavnostním píkrovu,

ta snítka ubohá ervenobílým kvtem
v tom cizím stromoví se hlásí k domovu . . .
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fragment.'"

3^11. pkný nápad je to. blázne starým

najednou zaít psát si memoiry I . . .

Tož prvá vta šastn v papír sjela,

jen k tomu zetel, a ta knížka celá

se vede ádn, den a je v ní za dnem.

a neutone v slohu tžkopádném,

vše povídej si básnickými slovy,

a ona všudy vzorm svojím hoví,

tm žurnálkm. kam péro dívky mladé

své holubicí dojmy veer klade I

Jen povídej, však pozor, brachu hbitý-

což"? není to snad píznak senilityý

Jsi ticet rok, jak je slunce mí.
však v mozku tvém se to už njak šeí,

Chtl jsem napsati kdysi román : >Dekadenti<. Gar-
borgova kniha »Uradlené duše* petrhla mou práci
v pn — díky bohm — kapitole. Provedl tu my-
šlénka o njaký au díve.
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tam šedesátka už se dobrá hostí

prázdného žití, pádných zkušeností,

a povídavos, jež je vlastní stáí,

t vede k papíru a kalamái.

Jen piš! A co? Xu, napíšeš as denn.

že vstal jsi ráno, jednou (k vli zmn).
že pršelo, a jindy, že je hezky,

žes myl se, strojil, zatím slunce blesky

padaly kolmo na tu naši zemi,

a ty jsi doloudal se ulicemi

k hostinci, kde jsi dobe obdoval,

l)ak do kavárny, trochu pehazoval

žurnálu plachty, klel jsi podle zvyku

na básn, novelly a politiku.

pak pise ten i onen dobrý známým

a mluvilo se: klepy, módy, dámy,

l»oslední skandál, nová anekdota —
konené co jsi žádal od života,

co žádal bys V Vždy nepeješ si více.

Tu a tam, pravda, pociovals sice

prázdno a nudu, jakés pesycení —
však, piznej sám si, jinak možno není.

Konen: žil jsi, to je hlavní vcí.

Tvj dd a otec — vzorní vru pedci -

ti rozumn pár hiven zanechali,

což bylo moudré. Byl jsi atom malý
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tohoto svta, žil jak mnozí jiní.

a pohlédneš-li na ty roky nyní:

nebyly šastny, nešastny ne taky —
nu život animala pod oblaky

:

a jednou skoní celá historie

a ddic tvých vdnost nápis vryje,

(a zanecháš-li nco) v pomník bílý.

A tak když lovk upímným je chvíli

sám k sob. dí, že celý žití špás

nestojí za nic. Omne vanitas.

Mluvil jsem s Karlem. Pošetilec starý.

V nm planou jaks opoždné žáry,

kus mladosti mu ješt z oí svítí,

a ve vlasech se mu již stíbro tpytí.

Eád nemám paradox. On ve svm vku
je stále roven lyrickému reku,

kde epickho starce ml by hráti.

Byl v Nmecku a studoval prý mnoho,

je v továrn, už ani nevím, koho,

má plno plán. zbožuje svou práci,

radostn prý se veer dom vrací

(má matku a dv sestry, staré panny),

vždy domácn byl jaksi vychovaný,
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a to mu zbylo; nyní — vrchol všeho —
chce najít dve z domu poestného,

sní o lásce, jež dojde ku oltái

o larech, penátech a krbu, který záí'í,

otcovských radostech a klidném dokonání —
at šosatí si podle svého pání
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Rada rodícímu se spolku literát eských.

^Nemožno je. milí braši,

v tyto tžké bídné dni

uvrhovat na vlast naši

novou berni národní.

Máme v dob neúrodné

tak již steré podniky:

..Matici'^ a domky rodné,

desky, hroby, pomníky,

kdysi kdesi vyhoelé,

sirotky a divadlo —
a ted ješt pisatelé!

ro by Vám to napadlo

!

A pak? ím je práce Vaše? —
necht toho radj být!

V politice spása naše

!

Mluvit, o stl bít a klít!
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Necht psaní, zbyteností

jsou ty nmé hovory:

zvolte ze své spolenosti

pedsedu a výbory,

mecenáši jména ctného

podj)isy pak pivsí,

byste z místa píslušného

mli brzv koncessi

na cirkus tak, který zkvétat

v Cechách bude velice,

když tam budou kon létat,

lidé. psi a opice,

když tam budou všelijaké

asem pny kuplety,

když tam budou ob den také

tanit pkné balety,

ty baletky s lící svdnou,

s šatem ídkým, aby v ráz

politiky, šlechtu bludnou

s národem tam svedly zas —
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pak Vám kapsa, tlesk horený,

žhavých tváí plný dm
svdit budou, jak je vdný
národ svojím genim!

1888.



1893 — 189 6 31

List.

.M. A. Simákovi.

XMlj píteli, je penzi-li as —
pak utrácím a žiji jako kníže.

Dny, týdny, msíce — vše bere das,

a já si ani nepovšimnu blíže,

co vydávám. Je noblesy v tom trochu,

však já byl vždycky, jak víš, drahý Iiochu,

v tch potech aristokrata tak kus,

jak každé legitimní dít Mus.

Však jinak, drahý, lovím „kž"' a „bych"

v svých zašlých dnech, jak dlají to starci.

Hled! na píklad: Kž bych byl v cestách svých

ten potkal los, jak moji chlebodárci,

ti mnci penz, autority bursy,

jichž hnutí asy honí plaché kursy

nahoru — dol — — málo slávy v tom,

však zdrav má se pi tom žití strom

!
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A Ty si troufáš otázku mi klásti:

kdy poslu verše? Povznesený cit

to pro mne. Tedy v dálné mojí vlasti

jde toto zboží dosud na odbyt?

Tož pod rostrami našich diplomat,

v žurnálu hf-méní, ve váleném chvatu

jde poesie dosud do kvt?
Ó šastné eldorado poet!

To však je všecko, co Ti mohu íci.

Já dávno, dávno pestal verše psát.

A zkouší se v tom mladší výteníci,

sám budu íst a sám pochválím rád.

Já leccos psal. dnes vidím: leccos tuze,

má culpa jsou dnes moje carmina —
poestným lidem pinutil jsem k hrze
zpívati Musu jako gamina.

Poslední kniha*) (hezká ada let

je tomu, kdy jsem psal ji v tváe i»utui

pinesla vavín mi (ten budiž klet.

ponesu vn stopy jeho hrot),

*) Mínny tu: »Podzimní sonetyc a kritika Em. ryt. z en-
kova v »Litcr. Listech
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a svil jej pítel, blízký srdci mému,

a vstavil na hlavu mn nevinne'mu,

na bíle'm erné', svt to mohl íst,

že pessimist jsem, cynik, nihilist!

Já cynik! Bozi, chodit eským peklem

tak deset rok, pH tom verše psát,

chtít to a to — a nechat v evu vzteklém

se hlupáky a lotry napadat —
a vidt v život tak hnus a špínu

a cítit v život tak píchu blínu —
snad malheur to — však piznáš, drahý hochu,

že ml bych právo na cynismu trochu I

Xež pessimist? Kdy já bych se jen byl

odvážil zhant to, co žije, trvá,

když pán bh sám si všecko pochválil

(viz bibli, Genesis a kniha prvá)

!

A nihilist? Já lovk slušný, starý,

spiklencem nejsem, nezabíjím cáry,

ba ani nevím, co je dynamit,

ctím úady a poestn chci žít

!

Snad nkdy v nesteženém okamžiku

mi slovo proklouzlo tak nebo tak — —
rád odvolám a s etou souasníku

dosvdím slavn : kam jen patí zrak,

J. S. Machar: 181)3 18%. .í
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vše stojí v kvtu, vlast je plna štstí,

spolenost zdravá, v budoucnu zím kvésti

jen rže, rže; život — štstí stoh,

radostí lovk zšílet by tu moh'!

Ach, ten mj pítel! Pravdu musí míti,

je dorostl}' to slušný mládenec,

znal také v potu tváe verše víti

a isté Pravdy chtl být stoupenec,

tak znal jsem jej (pak rozve naše luny

proud žití neúprosný, divoký —
já spálil lýru, prodav díve struny,

a pítel mj šel mezi proroky).

Je kritikem. Snad hatilo se v praxi

to s tmi verši, snad mu vyschl zdroj

(Xemesis dala trestajíc jej jaksi

napsat mu tohle: vrhnouti se v boj

a dáti zabiti se do krvavá

za svoji eskou milovanou vlast,

že by to inu. ano byla slastj

i — a to zdá se i)íina být pravá,

zdál se být sob málo dokonalým

co poet drobný, suchý, upjatý

(a stimulantem, vru. není malým,

ctižádost v žití, jak lze citáty
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Z Tacita, mysbm, z Aischyla tež snad

nad jasné svtlo slunce dokázat —
ostatn každá ítanka tak svdí).

TŠak já tu ztrácím trochu nit své ei!

A kritik, jDaue, kritik, to je cosi.

Tys moudrý — on je pec jen moudejší,

komparativy vlastností tvých nosí

(tch dobrých), tvojí práci vezdejší

lip rozumí, než rozumt chceš sám,

tys napsal nco, on však poví nám.

cos napsat chtl (tos nechtl jaktživ),

však co tu plátno — on to vdl dív.

než tys vzal péro do ruky. Hled, brachu,

ted i)ítel mj má ono renomée,

ted druhm dávným bude ku postrachu

(viz výše, jak znal zcuchat jméno mé),

a dobe tak. Když po lovku sáhne

a s hlavy, s lící kži tob stáhne,

a ty zíš tetelící maso své —
tu aspo vidíš, co to v tob je!

Tch poznání já už mám po krk dosti . . ,

A ekni dál, mj dobrý píteli,

je rozumné té naší spolenosti

potebí verš ? (Odeteme-li

3*
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studenty nadšené a staré panny

a njaký pár v sebe zakoclianý,

jež vezmem-li tak všeeliny spolen,

k ..rozumným" nelze piíst konen).

tou verše moji zdejší chlebodárci?

i u nás šlechta, bodí mštané?
Cechy a spolky? (Ki'om proslov arci,

jež vyslechnouti ráí.) Víš sám: ne!

A politici naši? Žurnalisté?

i profesoi vyšších našich škol ?

To lidé rozumní, a je to jisté,

že verše cení sotva nad koukol

!

Má dcerka zrak má jako gazella,

bhví, co všecko z oí tch se chvje!

Kus ráje, slunce, polka veselá,

a ertík pt provádí v nm reje,

má tyi zoubky jako perliky

a zkousá jimi, satan maliký,

vše, co jen pijde v dosah ruek jeho,

a v mi, dosáhne tou rukou všeho !

Je i)oesií život, život jen . .

Má dcera jest jí, já se piživuji

na jejím jasu. Tak jí den co den

vymýšlím báje, marše pedzpvuji,
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yesnici stavím, asem dlám ore

a táhnu vozík, kreslím topoly,

zv, vojáky, lod, hory, skály, moe —
a, Ty chceš verše? Brate, nikoli!
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Boží vle.

z R. Dehmela.)

^0 Štstí hladovíš. Evo,

a chvíš se utrhnout jablko,

jež zakázal Ti bh tvj kdys,

ped temi tisíci lety,

ty mladé stvoení!

Vidím t veer co veer,

jak vzpínáš huben ruky
na osamlém lžku

ku l)o]ui starých lidí:

Dej mi je. dej mi jel

Ubohá oveko I

On nikdy neobšastnil nesmlého,

ten starý bh.
Dal ti ten hlad tvj, ty tyé ruce

Utrhni, jez — a potom trp!
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Sv matky.

I.

Matka H ii s o v a.

JTak, tak jen vidím t: je malá svtnika,

jak do dnes ješt po venkov bývá,

na lávku ii kamen usedla matika

a man k oknu v myšlénkách se dívá.

Ta hlava sestáilá je prací, starostí,

vlas ídký tulí se k t vyschle skráni,

vybledlý mkký zrak už jíiksi zvyklostí

se krí v tichem lesku odíkání.

A ruce sepjaté na život složila,

v nmž nový život hýbati se cítí,

a vážné, pobožn, jak by se modlila,,

na minulé i píští myslí žití.
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Své svatby vidí den. To bylo v nedli.

Ka nebi leskla se už veernice.

Po tanci pod lipou, po hluném veselí

šla s mužem poprvé sem do svtnice.

Šla, kvty ve vlasech, on v drsné dlan své

tisk chvjící se horkou ruku její,

a ohe píštích chvil se z duše mladistvé

lil ervení po drobném oblieji.

Na prahu stanuli : a náhlá tesknota,

strach ped neznámem duši její jaly,

jakoby vzdechy, krok píštího života

ze šeré jizby temn zaznívaly . . .

Y prosb a dve tu ruce sepjala

a rety vroucí modlitbou se chvly —
co dole dvata vesele zpívala

a pištci pronikav k tomu pli. —

Pak vidí adu dní a msíc a let

v šedivé jednotvárné chzi,

a jimi plynul tak ten její malý svt

bez otes i radostí i hrzy.

Pi i)ráci na poli jí zmozolnila dla,

osmáhla líc a povraštilo elo,

rozšafnou selkou ted se stala plachá la.

a požehnání na jich práci dlelo.
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Za letuíli veer ua lávce ped domem
sedala v kriiliu žen a hovoily

o prostýcii zájmech svých, o novinkách, jež sem

ze vzdáleného svta zabloudily:

jak císaí' po tvrté se slavné ženil zas.

a jakou sílu má ta nová paní —
podkovu rozlomí, tác zlatý stoí v ráz

a stl prorazí udeením dlaní;

jak císa zbožný je, prý kostel vystavil,

jehožto stecha samou mdí kryta,

a z Nmec do Prahy jak v sláv dopravil

šat Veroniky, rám svtce Víta.

A za dn nedlních, kdy slunce lesklý pruh

v svátení nálad pa do svtnice,

sedali u stolu, ona a její druh,

o dnešním slov božím hovoíce

:

ji dojal Rozséva, jak z klína zrní bral

a sil a sil. Jen jedno zrnko malé

se v pd uchytlo a strom pak vyrstal

a ptactvo na nm plo k boží chvále

;

jí smutku pocitem se srdce zaclivlo

nad Zrnem hoiným, tím zrnkem drobným,

jež musí umíti, by k slunci vysplo

v rostlinu s požehnáním stonásobným

;
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pak život Mariin ji poutal. Vidla

ji, dívku hndýcli zrak, tmavých vlas,

prostikou, venkovskou, poselstvím andla

zdviženou do slávy a nebes jasu;

a matkou zela ji. S ní žila její ples

i hrdé štstí . . . Jen to utrpení divé

na vrchu Golgaty jí lilo v duši ds:

..Pro nedals, bože, matce umít díve! . .
."

A šla ta ada dn a msíc a let

v šedivé jednotvárné chzi

a jimi plynul tak ten její malý svt

bez otes i radosti i hrzy.

Šla asem na poheb tu známých, pííljuzných,

na svatbu, na krtiny — jen jizba její

ta prázdnou zstala, tam neznl dtský smích,

plá, capot nožiek. A beznadjí

se hrud jí vlnila, když podzimkový klid

na pružné zaal dýchat tlo:

když ruce scvrkaly. když liujný vlas jí iíá\

zapadla adra, žloutlo elo.

Než bh byl milostiv jak v Starém z;ikon

k Isáka matce: žije její dcko:

to bude pozdní kvt v podzimním zúlion

krev její, nadje a žití všecko.
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Sní, že to bude syn; a že je bohem dán,

bud bohu dán co obt istá;

po svtci Ktiteli a nazývá se Jan,

jenž všude hhísal píští Pána Krista.

A z nho dobrý je a dokonalý knz
dle slova písma zbožným k potšení;

snad faru dostane a celá jeho ves

v nm bude otce ctít; a pi modlení

za otce, za matku své prosby vyleje,

a Kristus Pán je pijme pelaskav

a dvma dušikám milostn dopeje

kouteku v nebeské své sláv — —
A jí se podobá — ne dnes, však v onen as,

kdy ješt hladké bílé líce mla,
veselý hndý zrak a hustý tmavý vlas,

jenž kudrnatil se jí kolem ela , .

IT.

Matka Ž i ž k o v a.

Jde i)aní Katuše z vrat Trocnova

a míí na uzounkou luní stezku.

Je po polednách. Výhe žárová

mdlou mlhou zastírá se na nebesku.
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Ke, trávu kryje prach. A nikde ruch.

Hvizd ostrý cvrk dusnem probíjí se.

Yod blízkých zápach pluí žhavý vzduch

s trav. doušky vuní tíživé se nn'se.

A paní Katuše se rozhlédá

po malém obzoru. Tam od Krumlova

nad erném vrch lehce pozvedá

se spousta vlnek mkká, jantarová.

Pohodí hlavou. Zrychlí krok svj v bh,

na pole nutno podívat se k lidu:

snad možno naložit, než s mraen tch

vod spousta spadne. Ona nechce klidu

ted ani. kdy je u své hodinky

tak blízko, blízko. A snad proto práv.

A zddí píští tvor ten malinký

tu ilost její. K nádhee a sláv

nui život nedá . . . Rozžhavený vzduch

sprah", dusil hrdlo její. Z lehle trávy

pod nohou její lesklá tílka much

vylétla lín. Rej svj kolotavý

komái vedli. — Paní zemanka

zahnula v levo, pod vrbovím je tu

kišálná, zaclonná studánka

:

poklekla, vodu nesla dlaní k retu.
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A pijíc dívala se na obraz

v zrcadle vodním: bledošede oi

pod svislým oboím, nos orlí, písný ráz

v tch smlých tazích, ryšavý vlas toí

nad silným elem v stedu rozísnut

se po spáncích — (a paní Kateina

vzpomíná man, jak pan Ješek, tknut

pobídkou, výtkou její, ruce spíná

a kývá hlavou: Vím, že vy jste pán,

já paní z Trocnova; to žertík malý

byl pánem bohem dobrým lidem dán,

by se mn. žen s bradou, z duše smáli).

A paní Katuše už spchá dál.

Slunce se zatáhlo. Už nade hlavou

mrak zšedivlý jako plachta stál.

Vzduch zakalil se. Barvou, písnou, tmavou

ty louky, pole, chlumy dýchají.

Zve chladný van se. V chumlech nad rybníkem

šedivých jepic roje tkají

a vlaštovky tam prošvihují s kikem.

„Pan Ješek ženskou vru duši má,

je mkký, dobrý . . . peje si mít dceru,

už v myšlenkách ji hýká, objímá —
však marn — syn to býti musí vru.
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a zve se po nm Jan — než hude niým,

mým, mým — a krev mou cele musí míti,

zlé doby jsou dnes, v ase budoucím

snad úpornjším ješt bude žití.

Ba vru, truchlivé to noviny

pan Ješek pivezl nám vera z Prahy

(mn, marnotrata, koupí tkaniny

a bitý pás — za peníz jist drahý Ij

Cho starý císa — už prý nevdí,

jestli ta nemoc nepovede k skonu —
a hoch, ki-ál ímský, všecko poddí

v spleteném prostopášném Babylonu.

A Praha samý knz a prelát, mnich,

lenoši bichatí a cizopasní,

jen v hrad do ty set se ítá jich,

tch liljí z písma — než tak nejsou ki-ásuí:

Uení misti ve škole se prou

o pupek Adamv a zle si klejí,

co žáci zatím po krmách se rvou

a medovin holdují a freji;

Kostely plny svatých hebík
a kíž Krista, svaté panny vlas

a císa stíbrem v zbožném návyku

za rouhání to plnil lotrm kasu."
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A pauí Katiiše pst zatíná

a ve zlé vrásky krí se jí elo . . .

Poclimiirná temná byla ki-ajina

a kdesi v dálce za liorama hmlo.

,,A venkov samý klášter, mniška, mnich,

eládka líná, — kdyby bh je slyšel

a všichni prosili za blaho bližních svýcli

jaký to ráj by eské zemi vyšel!

Ó kdyby prosili — však as kde vzít?

Knz n oltáe sedí s plným košem,

mnich po domech jde jako kramá žid

a híchu odpustky si koupíš grošem!

A eskou e prý v Praze neslyšet

a po venkov v mstech samí cizí —
ty císa seje, jak už jeho dd.

Tak starý jazyk z domu svého mizí.

Ohavnost, spuštní — jak Kristus pál.

Sodoma stará vstala v naší zemi —
mj pane Ješku, ty sis dceru pál?

Já cítím, vím: Buh syna dopeje mi!*'

To vzkikla, nebo bolest jako nuž

projela životem a chzi staví.

A velké kapky ídce bijou už

kolem ní v temnou zele trávy.
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Jde zas. „Ten starý císa ii lidí

je v lásce. Takto on je otec pravý.

A pec jen heší, pec jen nevidí. —
Kdo. milosrdný bože, chyb tch spraví!?"

A vzkikla zas, ta bolest te je však

trvalá, hrozná ... cos jak celá skála

hmí jejím životem ...as nebe mrak

l^roiid vody chrlí, zem v blescích vzplála.

Jí nohy klesají, zrak kalí tma,

posledním hledem letí v blízko k stromu,

jenž v tmavé nebe hází vtvema
a zernalým pnm skípá v rachot hromu,

zrak zaven, tlo to se žita vlnami

dovlká pi zemi . . . k pni klesá jelio —

Bud požehnána mezi ženami

a požehnaný života plod Tvélio

!
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©y sloky.

© nevlídné a truchle vavíny,

spíš almužnou než trofejí se zdáte,

když svt vás klade v ísi šediny

a na vyhaslé lebce spoíváte!

Jen odumírat ne tak v žití tom,

jen umít tak, jak básník ml by umt
v své plné síle vyvrácený strom

a v rovném pádu ješt sntmi šumt!

J. S. Machar : 1893— lí
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?\/Cladosti moje, my tak kdysi

na leccos hrdi bývali,

na prvé verše, prvé laury

í» na rty. jež jsme líbali . . .

ISIladosti moje. pešly asy,

jak pohádka jsi zmizela . . .

Je bostem nemoc, vlasy zídly

a vrásky lezou do ela.

A verše, sláva, láska — marnost,

šum vtru, hrstka popele:

dnes hrd jsem na pluk nepátel svých

B. na ti, tyi pátele.
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Spirála.

Spirála jest nekonená pravidelná
kivka, poínající v stedu a bžící
v kotouích rozbíhavých stále do
kola tak, že vzdálenost jednoho bodu
jejího na témž provodii od druhého
jest tak velká jako druhého od te-
tího atd.

Definice spirály.

íTsou tomu vky.

Byl to as moment,

jak líí Darwin:

Bestie bílá

povznesla náhle

sve' elo k výši,

stanula pevn
na zadních nohách,

pohledla vzhru

k záiv kouli

na modr klenb,

pohledla kolem

na bujnou zemi,
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na její plody,

na její tvorstvo,

mohutný pocit

panství a síly

proclivél ji nitrem,

z hrudi jí výsklo

poprvé jásavé,

široké, mocné,

vítzné : já

!

jež se jí vidlo

koneným centrem

všech vcí kolem —
z bestie híIé

vstal tenkrát lovk . .

A žití zalo.

Zahoklá síla

útrap a bol
íjiz nevdom
Já" každé neslo

v sob jak duši)

hnala je dále.

Prchalo ped ní,

jak prchá zajíc

ped rusou kolavkou^

jež sedí mu v šíji.
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Z malého bodu

vylétlo kivkou

v široký prostor.

Kivka se roztáí,

roztáí, roztáí

v spirálu víivou,

jí lidstvo žeiie se

hnáno jsouc bolestí,

síleno nadjí

klidu a jasných met.

A spirála se šíí

prostorem beze hrází,

bez hlubiny a výšky,

šíe a délky

v neznámo dál.

Zahoklá síla

útrap a bolu

žene ji k pedu.

Drtila duše,

tvoila bohy,

drtila massy,

robila krále,

vtiskala lidstvu

do rukou ocel,

již ono stáplo
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navzájem v sebe,

vodila duchy

v labyrint vdy,

ku proudm umní —
však nikde štstí.

Lidstvo se žene

spirálou víivou,

prostorem beze hrází,

bez hloubi, výšky,

šíe a délky

v neznámo dál.

Proradní bozi,

jenž nedali mu štstí,

zvrácen trny,

jenž nedaly mu štstí,

prolitá krev,

jež nepinesla štstí,

vdy a umní,

v nichž nenalezlo štstí

vše leží odhozeno

na strašné cest.

Ohromný netvor

modravé barvy,

jenž slov minulost,

plouží se za ním.
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Sžírá til všecko

mohutnou tlamou

a nenasycen

roste den po dni.

Lidstvo se žene

dále a dále,

zas noví bozi

a noví králové'

a nové boje

a nové védy

a nová umní —
a zas vše leží

daleko za ním

na dráze si)irály

za koist netvoru.

A spirála se šíí, šíí

prostorem nekoneným,

a lidstvo ubohé

tak pádí za svým štstím.

Vzkík asem jásavý

zní ze sta hrdel,

napnuté nervy

zachví se slastí —
ubohé lidstvo!

Njaký pelud
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fáta morgana

kmitla mu nkde
v bezmezné poušti

!

Ubohé lidstvo!

V hodin píiští

jsi zase dále.

Áhasver báje své.

na svojím letu!

A pelud mámivý

v tlam se ocitne

modravé minulosti,

jak všecko jiné!

A spirála se šíí, šíí.

Kruh devatenáctý,

jejž osvíceným zvem,

pebíhá v dvacátý.

Vk velké páry.

chemie, fysiky

a sestárlého boha

a nkolika král

a ady pkných bitev

a plný umní
a nervu strhaných

a marných nadjí
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a pluý neštstí —
jak všicliiii ti druzí

.

Zalioí-klá síla

útrap a bol
žene iiás z nho
dále a dále

spirálou víivou.

Ta modrá minulost

s obrovskou tlamou,

s velikým bicliem

jde naší stopou . . .

Ta aspo najde

vydatnou koist . . .
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:Deferminismus.

^ listí padá. Tžké mraky visí

nad zemí nízko. Vlhkým vzduchem line

umrlí zápach z kvtin tl, jež kdysi

tak plály, kvetly po zahrad stinné.

Nic nepohne se . . . A dnes nebo zítra

a lovk s tichou resignací hledí

do vzdáleného žití svého jitra

a do nejisté podzimní své šedi.

To vše se zdá dnes harmonicky zníti

bez náraz a náhlých bez pechod

:

ton za tonem se musil takto chvíti

v logickém sudbou pedepsaném chodu.

A klidn dál se lovk rozpomíná

a klidné v šedé píští myslí man.
Ve vzduchu vlhkém páchne umrlina,

a tma se zvedá na plnoní stran.



1S93 — 1896 59

V nemoci.

(Kdo tu? Co po mn nyní jelo

jak páchnoucí a mrazný dráp?

Krev všechna v hlav, hoí elo . . .

A z noci zní sem náek žab . . .

To bled modré svtlo loupí

mých oí sílu . . . pízrak ten —
hu, vypasený msíc hloupý

se vehoupl mi do oken.

A hodiny do toho ticha

svj neúnavný pouští hlas . . .

A kdo tam v kout tžce vzdychá,

a po špikách jde ke mn zas?

Jsi ty to? Ty? Cha, k smíchu, k smíchu,

ty mliteli píšerný!

Ty bajko ! Zkrotím tvoji pýchu,

kostlivce žlutý, mizerný

!
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Co chceš? Mn všecko vzalo žití,

ne najednou: tak pomalu,

jako když slyšíš kapky zníti

po boue divém pívalu.

Ó život napálil té. brachu,

ach život, tašká j)rohnaný!

Dej sem hnát ruky. bídný brachu,

a ošizen — jsi bez hany

!

Tem, co mám. V hlavách u postele

to okované kopí zíš?

Je dosud teplé, zkrvavlé.

Štít neml jsem. A pojdme již

!
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Napoleon.

^rev rozpálena žárem Revoluce

víila div v lidstva arteriích.

horeka silná sclivátila mu duši

i jasný kdysi rozum.

— Bratrství, rovnost, — inulo se z hrdla

— a volnost! — v blábolení fantastickém

a z nejdálnjších kout zemkoule

ta hesla hmla echem.

To nepíetné lidstvo, hrza, hrza —
zrušilo boha, preláty a svaté,

zavelo nebe, ztroskotalo peklo

i svazky s minulostí.

A — tikrát hrza — stalo s trupu hlavu^

královskou svatou pomazanou hlavu,

a mínilo, že jeho krev je ruda

jak krev každ('ho lotra.
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Yšak Prozíetelnost. která drží písn
osudy sluncí, hvzd a toho svta

v kolejích, ádech vky ustálených,

pohnula mranou brvou.

A felar malý s ocelovým zrakem,

tírohý klobouk na antické hlav,

masité ruce v zadu založeny,

vsel k lidstvu trpícímu.

A odhodlan zajel ostrým nožem

do žhavých žil po starodávném zvyku,

a nemocná krev vystíkla hned tryskem

a zbarvila mu ruce.

A chladnokrevný felar zajel znovu

a ješt znovu, zvolna rozohoval

se pi té práci, jak to bývá zvykem

u muž odborník.

Krev stíkala na bílé domky vísek,

zelená pole, na pevnostní valy,

mechové skály, drsná tla strom

i zasnžené plán,

do proud ek a zelenavých moí,

na rozpálený sluncem písek poušt

se inuly ty purpurové trysky,

a lidstvo zmítalo se.
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A tlustý feléar navrátil je k bohu,

k nebi a peklu, prelátm a svatým —
a lidstvo pokorn šíj naklonilo —

už bylo uzdraveno.

Bratrství, volnost, rovnost nahradil mu
peludem slávy, hromovým dl hmním,
tituly, kíži — a to mile lidstvo

si libovati zalo.

A dobrý felar — když se lidstvu stesklo

po králi, sám si korunu vtisk' v celo

a pro jistotu stále, stále ješt

mu pouštl ile žilou.

Už dílo uzdravení dokonáno.

V koleje, ády vky ustálené

je navráceno lidstvo. A krev jeho

jde moude, opatrn.

Jak mouenín, jenž vykonal své dílo.

pa felar z neúprosn strašné dlan
Prozetelnosti. Nepotebný nástroj

byl vržen v dálku, v dálku.

Na žluté skále v moi beze hranic

sedával v dumách, snil o pacientu,

o horké krvi; jednou k podveeru

jak prostý sosák zemel . . .
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Jsme zdrávi, zdrávi jako naši otci,

jimž pomohl on. K jeho jme'nu víže

se vdnost naše. My ji zovem slávou,

. však slávou cit ten není.

To jeho jméno mraziv nás lehtá,

ty ruce jeho zkrvavené dsí

a v prachu ležíme ped jeho zjevem

s úžasem zíce k nmu.

Se zvdavostí prostoduchých lidí

si šeptáme dnes pikantní klep o nm
a šastni jsme, že postehli jsme na nm

slabstku jakous lidskou.

Básníci vtší jili jemu hymny.

Já, lovk prostý, suchou prostou ódou

mu dkuji za naše skálopevné

stízlivé pevné zdraví

!
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Moderní.

(Im pr o vi sac e.)

^ezkrevná chorá spolenost

nás v mukách porodila;

vztek choval nás, kojila zlost

a v žlui je naše síla.

Svou roditelku vleeme,

kol rukou její kštici,

a rozhoeni bijeme

ji v nalíenou líci.

A pochybnostmi zmítáni,

kam vstavit nemáme nohu,

však ženeme jak Titáni

na Olymp starýcli boh.

Za sebou mosty spáleny,

otcovská v troskách chata,

do oí dým štípe, plameny —
a noha dále chvátá.

J. S. Machar: 1893-18%
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Tpytivých verš sladkota

je liuzena kams v lilouhi.

chceni slyšet hymnu života,

kde ohe s krví se snou1)í.

Po salvách potlesku, vavínech,

netouží naše nitro —
svým hodným dtem je, svte, nech

my ekáme jitro, jitro I

A klesnem-li, než rozletí

se ohzorem svtlé ty stely —
náš let bude hlásat pamti,

že chtli jsme k nmu a spli
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La béíe humaine.

To bylo na maut-vretii pibranískýcL

Ka táhlfc^m chhiniii postavili jsme

svou batterii, jícnm lesklých dél

jsme dali za dl massy pchoty,

jež na zoraném poli v daleku

jak husté' houfy erných mravenc
se zdála lézti. Dlo zahmlo.

Já klidné use v trávu rezavou

a s úsmvem se díval na tu hru.

Po každé rán z dla vyvalil

se bílý oblak, jak když silný kuák
chuchvale koue ze rt vyfoukne

;

i cigarettu jsem si zapálil

í\ imitoval dla výdechy.

Byl pkný den. To nel)e nad hlavou

tak ist modré šedlo víc a víc,

jak kil zemi se v dáli skbíiilo.
5*
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a modrá jeho barva padala

ua zemskou u noh našich panoramu

lehounkým tpytem: bílé domky vsí,

kostelní vížky, obdélníky polí.

mez každá, háje — barva do barvy

se hroužila a odrážela se

v tak uritých a pevných liniích,

jak by to za pedložku bylo tu

adeptu v malíství. I naše dla
s rozkoší jaksi v klid ten huela

a v pausách ran zas lilasn zpívali

ve výši nevidní skivani.

Tu zaveští náš signál úzkostn,

a zahmí povel, vskoím na kon —
nám do boku se žene ku chlumu

divokým tryskem eta dragoun;

tasené šavle, uzdy zahle jsem

hrát v zái slunce, rudé kalhoty

a apky jak pruh krve letící

zjitily zrak mj. Naše batterie

je na útku. Chlumu hebenem
jak dasi letíme. A koní šupot

hvízdání bi, praskot latfet, kol,

dunní zem, temné zazvonní

dél pi nárazu slívá se mi v uchu.
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Trysk ostrý za námi již zetelný

nás štve a žene — jízda divoká!

Tu smysly moje njak ztemnly,

já neslyšel než hmot a dunní,

já nevidl, než cosi rudého.

jak lidskou krev, louž krve, krve,

a všechny nervy byly napjaty

jak struny k prasknutí, a každý z nich

jak volal by a sípal, hrozil: Krev,

ki-ev, krev ... a erve v oích mých

víc ješt rudne, vlní se a hrá,

má svdnou vni, já ji cítím ted —
je pisládlá, mám na jazyku ji —
Krev, krev, chci krev... a tujsemvytrh se:

má pravice je pevn vetknuta

v držadlo šavle! . . . Vní bohov . . .

Bestie bílá, bílá bestie! . . .

Já stydl se ... A plachý pohled vrh'

na vojáky sve', nevidli-li . . .

Však oni k hívám koíí sklonni,

zrak vyteštn, a žilky blma jsou

zality krví, jejich pravice

jak v kei šavli v boku tímají — —
bestie, brati! . . .

Zrak mj peletl

po modr klenb, kraji poklidném,



a v duchu jsem si náhle pnpomul
kus básn njaké, sen komický

o míru. lovenství, humanit,

jejž snivý- poet v tiché noci as

spe v jizb svojí v tetím poschodí^

i musel jsem se trpce zasmáti.

Však ano. nutno dopovdt dív.

Tak jak se stává vždycky v manévrech

zvuk trubky v dálce konec odtroubil,

a jízda naše byla skonena.

My zastavili. Bodí dragouni

tu slezli s koní, prohlíželi si

ta hrozná dla, naši hoši zas

spocené kon jejich. Zatím já

pil s vdci jejich sklenku cognacu

a mluvil hlouposti — co v nitru nini

se choulila tak zahanbená, plachá,

ubohá lidská duše . . .
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Památce Nerudov.

5^ak žije v mojí pamti:

Sestíírlý orel zimomrivý

na suti sedí sám a sám,

•Stesk konce hled mu mlží sivý,

však hrdost je v nm, síly plam;

už zídka erná kídla zdvihne

a ve mohutném rozpjetí

do výše pímým letem tíhne

a v ní se tmavým hodem ztrácí

a obloukem se dol vrací

k místeku svému na snéti

Už za ním život . . . jaký dar

Vždy zvyklý jenom vzhru stoupat,

tím okem svým zel na svou zem,

vždy král, svou nohu nedal spoutat,

kramám k budce etzem;



72 J. P. MAf HAIÍ

když bil se. Ijil se s protivníkem

i:rak v zrak a proti spáru spár,

a nebyl nikdy zákeíníkem.

Syn vzduchu rád ml metelici,

tu kovový hlas jeho himící

tak rád se mísil v živlu svár.

Pak jednou tiše na zem spad'.

Byl mrtev. Lide k nmu spli.

Hrd byl i v sledním strnuti.

Tu teprv s žasem uvidli

tu šíku lesklých perutí.

— Je týž to, jenž se jevil zraku

jak skivan kdys, jak teka snad

Tak vida, orel ! Inu, v mraku

je tžko ptactvo rozeznat! —
Hrob vykopali. Lze vsak hi'udou

ta kíúdla skrýti? Ona budou

po vky z hlíny vycouhat . . .

Tak vídám Tebe zas a zas:

Ó. miste, pi každ sv práci,

kdy lovk nejistotou štván

v své síly, v sebe víru ztrácí,

a k tomu, co zní ze všech stran,

a potlesk pátel, hymn pní.
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a zloby nebo soudu hlas,

k niemu dosti víry není —
už zvykl jsem si dobu dlouhou

ptát do prázdna se s marnou touhou

co Ty bys tomu ekl as?

To žije v mojí pamti:

On tenkrát — ada tomu rok,

já po prve svá kídla vzpjal —
s úsmvem ve sve'm orlím oku

mi na rameno zaklepal,

dv slova ek' tak lakonicky —
a jako když m posvtí,

já vydržel jsem giganticky

pranýe, soudy, šibenice.

Ted, kdy ve kolem metelice,

zrak asem v dálku zaletí —
šediví vrabci cvrkajíce

se choulí jen tam na snti
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Zimní kosmická píse. *j

JTo je dnes hovoru nahoie,

hvzdy jsou údivem jaty:

Zem, ta hezounká panenka,

oblékla bálové šaty!

Ye vlasech perly a démanty

a stíbro na bílém šate,

jenž splývá panence s ramenou

od hlavy až dolu k pate.

Jak hezky taní dnes do taktu,

a vítr hudbu jí dlá,

až bílý šat její polétá

v kotouích okolo tla.

Co je tu hovoru }>o nebi.

Msíc že taneník jarý,

Jupiter ten zase stýská si,

že jest již náramn starý.

*) Nkdy se lovku zachce legitimovati svj rod. ínira to

dnoií uveejnním své prvé tištné básniky.
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Yenuše zí na n s závistí,

— oh, dnes jest závist ta marná!

Msíek stále si libuje

:

Jaká to panenka švarná

!

(Svtozor z 3. února 1882.)
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Na dušiky.

IVChy sprcha šikmo k zemi létá

a vlhí dlažbu. Mrazuá zima

zdá na všem chvít se, z všeho vanout,

vším prolínat. A plkruh nebes,

bezcitnou šedí potažený,

zí píisn na zem. Tiše, tiše

vlá vzduchem jakás zhoklá vn.
bolestn, teskn chladem vane —

to duše kvtin zavraždných,

jichž tílka leží bezevládn

studeným tenkým drátem spjatá

na hrobech mrtvol práchnivících.
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J. Úprkoví.

*5Miy chceme verš, jenž hnvn proklíná,

sní, kvete, pláe, maluje a zpívá;

my hudbu chcem, jež veršem mluvit zná,

sny koloruje, v tla duši vlívá.

A chceme dláto, které z kamene

vyloudí barvy, sloky, melodii —
to Umní X prosté, vznešené

jde z žití, žije a se v život vpíjí.

Ty usmíváš se asi potají

nad šedou theorií v tvrí pýše.

Nic plátno — i Tvé barvy zpívají,

a v rytmech všecko hovoí a dýše.
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Pi oslav Kollárov.

3\l a raarxském hbitov, tam pi zdi, v thuje snti

z veera zane vždy ted slavík píse pti;

ten šedý pták tam zpívá už roky ze zvyku,

vždy on je pvcem lásky a ptákem básník.

Xa marxske'm hbitov, tam pi zdi, snti thují

svým erným rouchem hrob básníka zahalují;

tam v strouchnivl rakvi jsou kosti setlelé,

však srdce dosud bije — to srdce z ocele.

Den co den slavií zpv se rozlívá tou tiší;

než srdce slouchá v dál: den co den volat slyší

to jméno, kterým zváno kdys bylo životem,

s ním potlesk, jásot vniká v hbitovní tžkou zem.

A sladkou pedtuchou se srdce pozachvlo:

„Snad vyplnno dnes, co snilo jsem a chtlo . . .!"

Jak hlas kovové struny se vychvl z hrobu ven:

„Tož rcete mi, vy živí, pro rušíte muj sen?^
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— Ó pvce veliký, ty vnce, slávy limiiií.

potlesky nadšené a pestrá shromáždní

den velký oslavují, jenž ve rodišti Tvém
uinil jednu chýžku slovanským Betlémem —

„A dál ?" hlas kovový se táže z hrobu piisn.

— A vše to holdem jest Tvé nesmrtelné písn,

jež jako otcm kdysi, tak nám, tak píštím dnm
sn. tužeb nejsvtjšíeh je evangelium —

„Dál. dál!" už nevrle to z hrobu duní znova.

— Chováme v pamti ta všecka Tvoje slova —

„Nic o mn!" vzkikne nyní to srdce rozchvné,

„chci vaše iny, skutky — jen tase, ráse ne!''

Tu trudno odvtit . . . Tu mlet musíme . . .

A hrozn horlící hlas znova zahíme :

„Na tedy plané tesky té slávy jalové?

Což moje matka Sláva? Což moji Slávové?"

— Ach, rozdrobeni dál, tak jako za dn Tvojich,

své síly ztrácíme v cizích i vlastních bojích

a nadarmo to všecko : Slavie každým dnem

se víc a více stává jen bájí, peludem.
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A sami nevíme, pro trest ten, í to vina.

Snad kletba odvká, snad záští Hospodina,

a nejvíce je trpko, že nelze tušit dne,

kdy všecko to se zmní, as lepší zasvitne. —
Ted chví to teskliv tam z hlubin hrobu, z dola:

..Xe kletba, záští ne — pro?— jedna ádka volá

vám z me'ho testamentu, jste stále ve bludu

:

vždy vlastními jste strjci svých vlastních osud.

Ó tak bych modlil se. jak modlil jsem se prve:

kéž trochu železa do vaší vnikne krve,

vy mkcí, duše z vosku, nestálí, vzntliví

jak sláma, z kter v posled troud zbývá práchnivý.

O tak bych kiel k vám. jak kdysi, po stokráte,

vy. kteíi tenkrát jen ze žuly hlavy máte,

když s bratry pokrevnými je v ptce srážíte —
však na m star rady, na slova ei té?

Mn zbývá plakat dnes, jak plakával jsem kdysi,

když v duše hlubin se k slzám žlu jen mísí —
Xajste mne probudili V Pro kalich svojich muk?
Pro moji slávu ? Sláva ! . . . Ach. hoký, prázdný

zvuk ! . . .

Kdys . . . pravda . . . piál jsem si své touhy v jednu

složit

:

]to Iftfcli jedenkrát tak ješt moci ožít . . .
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V deii splnéní svycli siiéiií, a tak je v kvtu zvit—
však dnes — acli dnes to není . . . chci dál zde

lilušp tlít . .
."

A srdce z ocele tam dole zmlklo . . . Tliiije

ten šedý náhrobek svým listím zahaluje . . .

a ticho leží kolem ... a voní noní kvt . . .

a malý šedý slavík tam neustává pt . . .

Pry s pósou slavnostní ! Ka sypat písek v zrak ?

Dny slavné došumí, a rádi svlknen frak

a rukou pejedeni' po spokojeném ele:

..Xu. slavnost Kollára se vydaila skvle!"

A jeho kniha kdes ve skín hlubinách

dál bude ležet zas, dál na ni padat prach —
a bude dobe tak: v ní blesk roj je žhavý,

jenž v duše by nám bil a pálil naše hlavy.

K svým rásím zvonivým se zase vrátíme,

jež zatím staly se, jak — ani nevíme.

už vzduchem, vínem nám a chlebem každodenním,

pít, jíst a dýchat je zas budem' s zanícením.

A když i asem v nás se ozve svdomí,

s hrdostí rodi je skonejšíme my

:

J. S. Mach ar: 18! 3 1896.
(;
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Že pevné stáli jsme na vykázaném míst,

a, kam jsme mli jít, že syn tam pjde jist.

Tož v historický ted se vnome kalendá,

í slavit památku a komu dát zas zá.

kde nový proslov vzít, jenž hí-ml by vrahm
hnvn —

Ach srdce z ocele, sjti dole pevné, pevné
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eNa erné snti ped oknem mým
se osamlý hndý lístek kývá;

po stechách vlee se plazivý dým
a vlhká mlha na n shora splývá.

Den pijde z rána bdný, nevítaný,

jak plachý žebrák v líc ti pohlíží —
a nepovšimnut, v cosi zadumaný,

se k podveeru do tmy odplíží.

To není nuda, jak to jindy bylo,

mrazivá zoufilost lehá v duši, v zrak

to slunce se tak njak vytratilo,

a lovk neví. kdy, a neví, jak.

6*
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Josef II.

'^0 bylo v ííjiiu. Y hrobce kapucínu

lamp vných svtla zaala se chvíti

(byl as tu plnoci), a v šerém stínu

ty plamínky jak kapky krve svítí.

A ds a hrza, jak jich nepoznali

v svém žití nikdy v sarkofázích spící

ti, kteí byli císaí-i a králi —
provály mrazem údy práchnivící.

Šla hrobkou žena v zabláceném háve,

s frygickou rudou apkou v rusém vlase,

šla štíhlá, pyšná v mladé vzdorné sláv,

a adra její svže klenula se.

V praviciJnesla hlavu zkrvavenou,

— ach, rokokový obliej ten bílý !
—

dhi majíc svtlým vlasem obtoenou,

v tom vlasu dosud stojiy pudru byly.
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Z bílého hrdla tonkjhn teplým tokem

na sarkofágy krev tecT dopadala —
ueb žena ta šla volným vážným krokem

a hlavou jako kropenkou kol vlála.

A hrobky chvly se. A šla, šla blíže

až k mausoleu, jež se do tmy blyští —
jak Dolorose skleslé u pat kíže

se v rakvi jedno mrtvé srdce tíští.*)

ted stanula, a hlavu rokokovou

ukryla opatrn v ásuích šatu.

odtrhla jednu desku pískovcovou

a rakev pod ní otevela v chvatu.

Tam ležel On . . . Mír vlídný, nerušený

k úsmvu ladil antické ty tahy . . .

A s láskou zahledl se zrak té ženy

na oi pivené a na obliej drahý . . .

„Mon enfant," vzdychla, hladila mu vlasy

Zdvihla mu hlavu. K hrudi si ji vila . . .

'l\i ada mrtvých kolem oddychla si,

necitelný tupý sen zas snila.

*) Rozumí se Maric Terezie, matky to guillotinované Marie
Antoinetty.
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©úvrné psaní.

'iKCj hi-abé Bukvo, diivrné Vám píšu:

íJšoba jistá vyznala nám práv,

že Morava se touží vrátit celá

pod í^aši Milost, slíbíme-li pardon

hrabti z Thurnu, pánu z Holtl^inhenu

a dvma jiným.

My jsme opatrn

a zcela vlídn osob t ekli.

že nutno, by se bez podmínky vzdali

milosti Naší všichni vzdorní páni,

odbojná msta: všechny regimenty,

a v poli, ve zdech, aby rozpustili,

My že chcem zatím všecko uvážiti,

by nález Náš byl všem jim spravedlivý.

Vám ale pravím: vytrhnte nyní

s vší brannou mocí, jež Vám k ruce stojí,

a vrbntf sf bnnfni na Moravu.
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Hlad. nedostatek penz, strach tež ovšem

utiskly siln híšnou rebellii —
vždy chce mít zdravé už jen tyii hlavy!

My na oko dál hudem vyjednávat

a ekat s touhou dohrvch novin od Vás.

Víde. 19. novembris 1620.

Fenlinandus.
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Milosrdenství.
(Po 21. ei-vnu 1621.)

Je usmíen hnv Mého ^Majestátu,

ó istá, svatá Panno Marje cellská.

liž potena je zbujnost nepátelská,

a hiíéná hrdla odevzdána katu.

Krev rebell ty zemské hííchy smyla

ped tváí Mou. Však soucit chví Mou dusí.

že soud je eká vtší a trest tužší,

by božská spravedlivost v právu byla.

Ó Panno svatá, zde jak kesan stojím

:

rci jménem Mým tam Bohu Otci, Synu.

a k prosb Mé jim odpustí už vinu

a nenií je hrozným hnvem Svojíra!
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Vise.

5^ak divn truchle bylo moje snní.

Na moje oi padlo svtlo denní,

žlutavé teskné svtlo z konce záí,

však slunce neplálo.

A mému zraku

se náhle zjevil veliký lán máku,

smuteních mák, bled fialových,

stojících bez hnutí.

V ší, dáli kolem

kraj plochý byl a makovým kryt polem,

kvt na kvtu, a jen kvt vedle kvtu.

hladina samý kvét.

A nikde ruchu.

Nic nehnulo se. Ye stojícím vzduchu

ležela mdlá a tžká jakás vn,
jíž v život jsem nikdy neucítil

a jíž tecf nezapomním.
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Tu m chytil

úžasný pocit: pestává krev bíti

a všemi póry prchá moje žití,

tma v hlav, v oích — jen to pole vidím.

tu bledých mák pláni bezútšnou

a padám, padám v ni —
v tom jízdou spšnou

v cha linoucích nervech prohrml život celý,

má minulost, jak proud kýs rozkyplý,

ty iny, slova, pocity a fase,

co žil jsem, triDl; snil a doufal kdysi —
ba. detail každiký.

A v nervech kísí

se lítost nesmírná: ne toho líto.

kde klid byl, štstí, — ale chvíle tyto,

kdy trpl jsem, ty žel mi opustiti . . .

Ten stesk mi ješt v posled hi-dlo stáhnul.

A to byl konec. —
Kdosi po mn sálinul

nnazivou rukou. Pa jsem v kvty pole.

A v posled zel jsem kolem sebe dole

sta a sta mrtvol. Xa hlav tu hlava.

Ty jedny kosti, jin ješt s tly.

M zraky vyhasly ... už nevidly,

zda známí tu . . .
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Elegie o umní.

Pochmurn nehybné do šedých mrak vbity

ní horské štíty.

Vzduch drsný, mrazný tam. Sentimentáhií kvt
tam nikde nevidt.

A zkvete-li cos tam, paskvilem l)ýti zdá se

vší zemské kráse.

Slamný, necitný, bez vn, bídn žlut

kvt skren v ln hrud . . .

Ó hory nebeské, já sníval — dávno tomu —
o mocném stromu,

jenž by tam na vás vzrost a pyšn hled v dál

všem vichrm vzdoroval,

a stál tak sám a sám, jen orly vítzící

v své hostil kštici

a hrd v údolí a plochý kraj by zel

na smšných vísek bl,
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na lidstva hemžení, salaše, liejaa brav,

jak jedí trávu —

a. hory nebeské', když hromem sražen snad

pec jen by spad.

tu byl by stožárem, na velké pyšné lodi

jenž vojevodí

a moem dalekým kams v cizí krajiny

své i^rapor nese otiny . . .

Oh, hory nebeské, já sníval — dávno tomu

o takém stromu . . .

A zatím nahoe, kde ležel mraen tlum,

jsem našel paskvil svojim snm.

Kle nízká, zernalá pi zemi jen se plazí,

jí vítr hází,

skrená, bojácná, ohebná — dotyk noh

ji odhoditi moh.

Oh, stožár s praporem ... Z tch bídných její sntí

se robí hraky dtí,

tatrman, koníci buržoa halé dá

a doma vykládá

je dtem po stole, ty ušpinnou rukou

v zem jimi tlukou . . .
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Improvisace.

Vy k svtlu chcete a já k slunci toužím.

Vy pozdravíte slokou jásavou

tu vytouženou metu,

neb vlídný Osud vždy vám dovolí

je uchopiti rukou

a penést, kam si žádá duše vaše.

Ty slunce moje, nekonený ohni,

planoucí v nekonenu
a nedostupnu !

Syn prachu zvedá k tob radle' své ruce.

Mám na rtech kletbu pro své velké touhy^

s úsmškem trpkým mím svoje síly

a pec t miluji,

ty slunce moje, daleké ty slunce,

tam v nedostupném nekonenu

!

Tu hrdost mám však,

že miluji jen tebe,

ty slunce moje

!
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A jiní mají

lou blikající, vonnou voskovici,

i pochode, jež pryskyicí páchne,

a dovolí jim Osud

je chápat rukou

a pi jich svitu sedt v teplé jizb

a šosatt a stárnout,

plést punochy a vypravovat bajky

zvdavým dtem —
já letl k tob,

k vnému ohni,

k životu, zmaru!

Y zžíravém posmchu
nad svojí touhou, nad svojí silou

já zahynu —
však miloval jsem tebe.

ty slunce moje, daleké ty slunce

tam v nedostupném nekonenu!
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Valerius Asiaticus.

*^K/Cj brate, brate mj, pes celá moe vk,
pes stín propasti v hloub modré minulosti

vztahuji ruku k tob

!

Y Tacitu pochmurném já našel dnes tvé jméno,

tvj život, tvoji smrt — na jedné všechno stránce

;

a pec v tch málo slovech

soucitem do dnes zní ta velká duše z kovu,

jež psala to, jak duše má, jež zvlnná a bouná
tím mrtvým moem pluje.

Tam v Kím hnijícím tys miloval své stromy.

Zed bílá, vysoká, ten svt tvj zavírala,

svt istý, plný vn.

A pijan Claudius a dvka Messalina,

a chátra prodajná a libertin rota —
to bylo venku, venku . . .
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Zde svtlo zelené, trav výdechy a barvy

tpytivýcii kvt, šum tch rozložitých sntí

klid smiující lily

v tvou duši, ve tráv když lehával jsi na znak

a sntmi díval se ku modré klenb vzhru,

k té vné, modré klenb,

a vidél minulost a zotroilý dnešek

i píští neslibné a marnost toho všeho,

co zve se tady lovk . . .

Však snti vztažené pes hradbu mlenlivou,

na cestu prachovou stín klidný vrhající,

ty lákaly tak do vnit . . .

A jela stínem jich v svém voze Messalina

A v její nervosní a rozvášnnou duši

pad* klid a šum a barvy.

A touha zžíravá jí chvla každým nervem:

tam za zdí klidno tak, tam plno barev, vn,
a z tchto starých strom

pel dýše istoty — pel istoty ! a v ím !
—

hoj. jak by chvla se ta stará, cudná tla

vrásitých laur, sosen,
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a kvty pauenské by vypoulily oka —
a vše by dýchalo svou zadrženou sílu

v obrovské, šumné echo

pi její orgii! . . .

Tvíij ortel, brate, vyknut.

Tvj pedek nkterý prý obrazu se rouhal

Caesara. Zemít nutno.

Již láze vyhátá, kde oteve ti žíly

hoch, otrok oddaný. Již hranice se staví,

jež ztráví tlo tvoje . . .

Pozíral's naposled na milované stromy. .

Vál vítr z plnoci, a listí jich se chvlo

a bleskotalo v slunci.

Tu hlavou šlehlo ti, že plamen vtrem Imaný,

niící tlo tvé, k tm sntím šlehat bude

a pálit ratolesti,

že koue chuchvaly a zápach tvojich kostí

pok'tí kšticí jím, že v istých listech diytne

se ernavý háv smrti -

i svolaVs otroky a kázas postaviti

tu hranici dál od nich . . .

J. S. Machar: 1693— ISHO. 7
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Hoh ekal, vstoiipirs klidn

do lna teple lázn . . .

Mj brate, brate mj, pres celá more vku
pes stín propasti v hloub modro minulosti

vztahuji ruku k tob!
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asová melodie/')

jT-lubokoii nocí uháním

na saních rozlehlou nivou,

mám kon s leskem havraním

a dlouhou vlající hívou.

Koni mj, dsíš se? Ze tmy, hle,

jak to divoké vytí !

Podlité krví oi zlé

jak se k nám ze všech stran ítí!

Kde jen ti vlci celý as
po našich vlastech se kryjí

!

Je ticho . . . jedeš sám ... a v rá;

kol tebe soptí a vyjí!

Popsaná píhoda stala se mi v eských vlastech v zim
r. 1894-95. Do té doby jsem myslil, že vlci v Cechách
vymeli. Téhož náhledu zdá se, je do dnes ješt slo-

vutný pirodozpytec, p. Em. ryt. z Conkova ; vytkl mi
aspo v odborném list, že moji vlci nemohou být vlky

eskými, že prý jsou spíše nmeckými (lupi germanici),

týmiž, které již v r. 1H44 vidl Heine v krajích nme-
ckých. Jest mi konené lhostejno, kam slovutný uenec
mé vlky zaadí, jen když mi pizná, že to vlci byli.
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A je to rámus, zuení

a zub cvakot a štvaní!

I psi tím v dálných vsích vzbuzeni

též soptí — pro nevdí ani.

Vraníku. dobrý koni mj,
jen dál le k pedu a k pedu I

Kevím, zda živ stihnu ten cíl svj,

mn staí, že jedu, že jedu.

A stelme chvilkou si v rotu tu vlí

tak man, bez všeho úele —
ji to jen rozjití a neumlí.

však jede se to pak vesele

!
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Julian Apostafa.

^akrslá tráva sluncem v lindo sprahlá

se krí spore v žlute'ni moi písku

jak plachá stopa krok bezmocné zde

pírody tvrí.

V ohromný oblouk nebe rozpjato je

nad pouští mlící ... A v dáli Eufrat

své siné vody valí beze hluku

jak eka smrti.

Sem ::ahiialo v kraj posupný a mrtvý,

jenž vzdorem dýše k všemu, co je živo,

jej, jenž plál vzdorem ke všemu, co žilo^

tajemné Fatura.

A v khnu písku kdesi tady leží

s krvavým bokem, se zaatou pstí

a pohledem, v nmž stiihly blesky liiuvu

v poslední chvíli.
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kdy Galilejský na hrud jeho vložil

svou hebem kdysi proraženou nohu

a zbodenýma rukama chtl k adrm
-vinouti lidstvo . . .

A pes hrob jeho pešli žární dnové,

hvzdnat noci. vichry, dešt, snhy,

dny, lta. vky, národy a vojska

s vozy a koni.

On ve sve'm vzdoru nepohnul se ani.

A nehnul se. když na kopytech hebc
barb^aru hrubých roznášen l»yl svtem

prach jeho ííše.

S krvavým bokem, se zaatou pstí

a pohledem, v nmž stuhly hnv blesky

v poslední chvíli, ticli jsa ve sve'm vzdoru

ekal a ekal . . .

Vsta, Juliane. pehod pes sv plece

pláš purpurový, vple do hustých vlas

si svží vavín, dej si zapt liymnu

vítzst\i, slávy!

Vsta k triumfu, jis otev spjatou vztekem

a echrej mírn hustou svoji bradu.

Jak dlávaPs to v dobách dobrých nálad —
den tvj je tadv I
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Cas. poiihj- as, ten pojem bez obsahu,

to prázdno, které ruší každou hmotu

i mysle'nku — on dobojoval boj ten,

kde ty jsi padl.

Vsta, Juhane! Kde je (Talilejský?

Kde jeho voje? Síla? Vyznavai?

Vsta, dívej se, dnes neteba ti mee,
traktát, brožur

!

Ovinc dvée všude oteveny

a ovce venku, dobré, milé ovce,

liž nechce se jim zpátky v temné stáje

k bdním a postm.

A hrozby pastevc a lákání jich

je smšn marným : dobré, milé ovce

peklem a erty s tajným smíchem straší

jehátka bílá.

A v nebe neví už dobrc' ovce,

a milejší jim slunný den je tady,

než celá vnost jednou mezi sedmi

andl kry.

Vsta, Juliane, i)astevci ti zdají

se dtmi být tvých Antiochiejských:

líc rudá, hladká, laloch tesoucí se

a velká biclia!
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A dogmat suchých houfy ve svých mozcích

a liter prázdných ady na jazyku —
v železné erné rad oni stojí —

vsta, zasmješ se I

A vdce jejich? Kde je Galilejský?

Tvých boh otec, Chronos, Juliane.

šedivý, hluchý, mlenlivý staec

smje se pyšn.

Svt dobyl Kristus, ale podal lidstvu

jen askesi a mdlobu odíkání

a místo štstí jenom jjlachou nadj

na život píští.

Tl miliony schvátil bílou rukou

a nes je výš a výš kams v modro nebes,

však zemdlela pec jednou ruka jeho

tou strašnou tíhou.

Znavená, chvjuá pustila je dol . . .

I piskoili pastevci ti bdlí

a naplnili tly ovince své

a vládli jimi.

Tu Galilejský schýliv bledou hlavu

vzal do ruky svou ttinu i)oláman'tii.

žal v duši, hoe ve sklamaném oku.

odcházfl v dálku
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a rozplynul se jako ranní oblak.

Je pry, je pry. Je z nho jenom jméno

a z jeho íše ovinc pár hluchých —
vsta, Juliane I

Pruh zlatý vští nové žhavé slunce.

To, o nmž snil Jsi. K emu je nám boha?

Vsta, starý etz padá s duší našich —
Ty zvítzil Jsi!

Tvj den je tady, vyjdi ze své poušt!

Vsta, filosofe, zapome, co bylo I

Vsta, trn tvj zvrácen, íše rozmetena —
však bratry najdeš

!
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Nero.
(Mj dojem z Tacita.)

Jj-iibený katechet vždy šupec maje v prstech

zrak askeficky noil v plochu stropu

s písností soudce soukaje z rt rychle:

„Vývrhel lidstva, pekel syn a tyran. .
.-

Profesor djin, jenž rád koketoval

s Darwinem, theorií ddinosti,

užíval trase: ,,!Sílenec, jenž oc se

k neštstí lidstva na despotskm trn . .
.''

Buržo dti ssají ze slov živých

a z tenkých knížek ctnostných paedagog

ten písný ortel, dál jej papouškují

s nebeským klidem, prostotou všech hlupc.

A ty tak stojíš, zasmušilý stíne,

v nachové toze ve žlatave'm pítmí.

a v líc ti stíká pídimužu slina,

^ na tv vlasy vky sypou bláto:
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pradde Baudelairv. dekadente

iimdlené doby, jež tvou byla klecí,

jak upoutaný kondor v tlumu dtí,

nepohneš hlavou, nepoteseš kídlem.

Prufanní luza! Stín tvj dnes jí zhrdá,

jak zhrdals ty jí v kvtu svojí síly,

nervósní duše, otrávená spleenem,

vždy žíznivá a stále pesycená.

Tvj zlatý trn stál na ramenech rabu,

nevstek, lichotník. udava —
tys kopal nohou do tch podlých lebek

a otrok rty jen ti dkovaly.

Caesara purpur, jenž tvé verše dusil,

arénou vlek' jsi v sboru drzých mim,
orgií, hospod potisoval kalem —
a šastn lidstvo líbalo lem jeho.

Kde bylo co, jež hodno bylo žití?'

Kam upnout všechny velk vášn duše V —
A kídla neužitá umrtvla,

a vášn vyvely jen v prázdný prostor.

Snad tenkrát, když jsi nad Homerem dumal

Jak hoela as kdysi Trója svatá?

Když pod rudou pak rozjitenou nocí

ím svíjel se a kroutil ve plamenech,
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snad tenki-át vyhíml k tonm zlaté lyiy

zvíený duch tvj nejvtší svou odu

pod hrozným nehem. vzteklému v líc ohni

kdo slyšel ji, kde její melodie?

Divoký vítr roztrhal ji v kusy

a házel v dým a zanes" v dálné moe,
v diskrétní temno, v erné stromy les

a v oblaky, ty vlny nekonena.

Pradde Baudelairv, ve kampanské sluji

me otevel tvé choré duši dvée

v znudné hrudi. Ona rozhlédla se

po všem, co bylo; ona vzj

co býti mohlo:

rty zasténaly do hluchého ticha —
a teplým pláštm krve zahalena

chvjíc se steskem, duše rychle vyšla.
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Vise.
(Ravachol, Vaillant, Henry,)

^ž pešly vky . . .

Popel našich kostí

je dávno po všech koutech rozvát vtrem,

a naše chtní, iny, jména, soudy

jsou necitelným zvukem, prázdným mythem

ve vodách minulosti.

Života nové vení v nových formách

po nových cestách k novým duje cíhim.

A mrtvé vody minulosti leží

v liniích horizontu v modré dáli

strnule, zasmušile.

V nich není míry prostoru; v nich není

vzdálenost asu ; velká Spravedlnost,

jež vyštvána vždy od príhytku živýcli,

jak psanec ])rclila v tuto mrtvou íši

;i vl;idne klidiiviii vod.íiu.
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Ke kiížm, hranicím, ke špalkm popravišt,

kde vraždna kdys idea. své rám
kíž vztáhl z Golgaty a druhým

žehnaje dotk' se giiillotiu dvou šedých,

paížské, montbrisonské . . .
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asová elegie.

JPro veš a biješ, moje krvi? . . .

To víno z minulého roku,

jež uzameno v klínu zem
v dužinách okovaných sud —
to bouí vždy a zakalí se

a bije v stny vznic svojich,

když nahoe pod bezna teplem

na oshmném svahu vinic

vyhání réva mladé lístky

a drobné úponky své vzpíná

jak íiligránské prsty, toužíc

se zachytit a povznést, vzhoupnout .

.

Pro veš a bouíš, moje krvi?

Xa touhy bezna, snaha k slunci,

na zalioklý stesk nad vzením?

lúim chtla bys n('st svoji sílu?

Co dje se kde? . . .

Kvetou bezy.
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jichž vn urena je blažit

nos šosáka. a užitený

V zahradách salát, špargl bují,

psí víno krášlí ploty zahrad

rozšafných lidí . . .

— tiše, krvi,

ty's zmátla se. Kvas dále klidné

a budeš také za pár rok
solidním, istým, rudým vínem,

a mnohý rozšafný muž jist

rád uvidí té na svém stole,

kde bude vont bez, a v míse

kde trnit salát, bledý špargl

kde lín bude ležet v másle —
nuž, víno moje, kvas mi tiše

pro blaho svojí budoucnosti!

•~~~<:ie) *ií=^
—

'
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